
 

 

Oferta współpracy: 

 „Targi Pracy i Przedsiębiorczości” w Pałacu Kultury i Nauki 

 

OPIS WYDARZENIA: 

Targi Pracy i Przedsiębiorczości   

Data:              14 października 2015, 10:00-17:00 

Miejsce:          Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (IV p.) 

 

Targi są niepowtarzalną okazją do spotkania się osób poszukujących pracy z pracodawcami.  

Nakierowane są na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodzące na rynek pracy jak i te, 

chcące się przekwalifikować, bądź poszerzyć swoje kwalifikacje. 

Poza ofertą pracodawców z takich branż jak:  finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, 

logistyka i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna              

i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, 

służby mundurowe dla odwiedzających przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego, Salon 

Przedsiębiorczości oraz cykl konferencji. 

W ubiegłorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” wzięło udział 100 

wystawców, których stoiska odwiedziło ok. 6000 osób.  

W związku z partnerstwem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w „Targach Pracy                         

i Przedsiębiorczości” mamy możliwość zaoferować 13. firmom stowarzyszonym w CCIFP 

indywidualne, elastyczne oferty udziału w Targach. 

 

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW CCIFP: 

1. Bardzo dobra lokalizacja stoiska. Umieszczenie stoiska w Strefie Pracodawców 

Francuskich, która będzie usytuowana naprzeciwko recepcji, zaraz przy głównym 

wejściu na Targi w sali Broniewskiego 

2.  Wizualne wyróżnienie „francuskich stoisk” spośród wszystkich wystawców 

 

3. Komunikowanie przed oraz w trakcie wydarzenia o „Strefie Pracodawców 

Francuskich” na Targach Pracy i Przedsiębiorczości (plakaty, ulotki, informacje na 

stronie CCIFP oraz stronie Targów). 

 

 



 

 

 

PAKIETY: 

 

Pakiet standardowy                                                                                 Cena: 450 zł netto 

 Stoisko 2 x 2 (stół, 2 krzesła, gniazdo 230 V, punkt świetlny, napis z nazwą firmy              

na fryzie stoiska, wpis do katalogu targów, catering dla 2 osób)  

 1 strona A5 w Katalogu Targów rozdawanym na targach (4,5 tys. egzemplarzy, druk 

czarno-biały, nazwa firmy + tekst) 

 

Pakiet minimalny                                                                                    Cena: 250 zł netto 

 Ekspozycja materiałów informacyjnych firmy lub ulotek z ofertami pracy na stoisku 

CCIFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KONTAKT: 
CCIFP, Anna Raczyńska vel Wasiluk 

tel.: (22) 690 68 72 
anna.raczynska@ccifp.pl 


